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Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2012. június 11.  (hétfő) 18 
órára hívom össze, melyre tisztelettel meghívom. 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)  
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 
 

1. Napirendi pont 
Felhatalmazás az árvíztározó megvalósításával kapcsolatos projektben történő részvételre 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

2. Napirendi pont 
A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 
projekt kivitelezési munkáihoz, műszaki feladatok tárgyban, három ajánlattevő 
meghatározása. Az ajánlattételi felhívás tartalmának megismerése és elfogadása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

3. Napirendi pont 
A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 
projekt kivitelezési munkáihoz, projektmenedzseri feladatok tárgyban, három ajánlattevő 
meghatározása. Az ajánlattételi felhívás tartalmának megismerése és elfogadása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 
 
Nagylózs, 2012. június 7. 
 
 
 

 
Tóthné Szigeti Éva  

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. napirendi pont 

 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
  
Tárgy: Felhatalmazás az árvíztározó megvalósításával kapcsolatos projektben történő 
részvételre 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése projekttel 
kapcsolatos értesítés – mely szerint pályázatunkat a  Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség támogatásra érdemesnek találta 2012. április 26. napján érkezett meg a levél 
önkormányzatunk hivatalába. 
 
A támogató levélben foglaltak szerint a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges 
iratokat elkészítettük, összeállítottuk. 2012. május 18. napján a Támogató Szerv részére 
megküldtük. 
 
2012. június 4. napján érkezett hiánypótlás, melynek egyik pontja szerint az önkormányzat 
képviselő-testületének határozatban kell nyilatkoznia arról, hogy az önkormányzat hivatala 
részt vesz a projekt megvalósításában. 
 
Kérem az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint, a fenti témában a nyilatkozatot 
megtenni: 
 
Határozati javaslat: 

 
../2012. (….) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
Nagylózs Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, hogy az Európai Uniós 
támogatással megvalósuló,  NYDOP – 4.1.1/B-11-0040816/169 számú,  Nagylózsi árvíztározó 
építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése projekt megvalósításában részt 
vegyen. 

 
Felkéri Tóthné Szigeti Éva polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
 
Nagylózs, 2012. június 7. 
 
 
        Olaszyné Fülöp Anita 
         jegyző 
 
 
 



2. napirendi pont 
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
  
Tárgy: A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése” projekt kivitelezési munkáihoz, műszaki feladatok tárgyban, három ajánlattevő 
meghatározása. Az ajánlattételi felhívás tartalmának megismerése és elfogadása. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az árvíztározó megépítésére irányuló kivitelezési munkák, előkészítésének első lépéseként 
közbeszerzési eljárás keretében ki kell választani a műszaki ellenőrt, majd a 
projektmenedzsert. Ezt követően kerülhet sor a kivitelező kiválasztására, mely eljárásban már 
a projektmenedzser és a műszaki ellenőr is részt vesz. 
 
 
A műszaki ellenőri munkák vonatkozásában ajánlattevőként történő megkeresését javaslom az 
alábbi személynek és cégeknek:  
 
Petrőcz Bálint ev. 
9026 Győr Irinyi János út 20. 
 
Távlat-Terv Mérnöki Tervező és Tanácsadó Bt.  
Pintér Attila ügyvezető                          
9023 Győr, Török István u. 6. 4/3. 
 
Konzum Bt. 
Böröcz Ferenc ügyvezető     
9029 Győr, Votinszky u. 61. 
 
Az ajánlattételi felhívást az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal kérem 
elfogadni. 
 
 
 
 
Nagylózs, 2012. június 7. 
 
 
 
                Tóthné Szigeti Éva 
             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



2. Napindi pont   
1. számú melléklete 
 
 
Nagylózs Község Önkormányzata árajánlatot kér Önöktől a Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése (NYDOP-4.1.1/B-11.) pályázat keretében tervezett  
„Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 
projekt kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú munka elvégzésére. 
 
1./ A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, a műszaki leírás: 
A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 
című NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0005 azonosítószámú projekt kivitelezési munkák műszaki 
ellenőri feladatainak ellátása  
 

A műszaki ellenőr feladata a projekt kiírásban, a támogatási szerződésében és a vonatkozó 
szabványokban, rendeletekben előírt műszaki bonyolítás és műszaki ellenőrzés a kivitelezésen 
keresztül a garanciális munkák utóellenőrzéséig a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 
betartásával. 
 

A jogerős vízjogi létesítési és üzemelési engedélyek, engedélyes tervek és tender, illetve kiviteli 
tervek alapján az építési tevékenység ellenőrzése, engedélyek, határidők, hatósági és minőségi 
előírások betartatása, a szerződésekben foglaltak betartásának ellenőrzése, az építési és felmérési 
napló ellenőrzése, hibák, hiányosságok bejegyzése, tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok 
megtétele, biztonsági előírások betartása, beépített anyagok minőségi tanúsítványainak 
ellenőrzése.  
 

A megvalósítással kapcsolatos műszaki adatokat az ajánlathoz mellékelt vízjogi engedélyes terv 
dokumentációt (CD) és az ajánlatkérő elvárásait a jelen ajánlatkérés 2. és 3. számú melléklete 
tartalmazzák. 
 
2./ A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés 
3/ A szerződés időtartama: 2012. július 1.- 2013. július 31. 
4./ A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron Megye 

Nagylózs község  
     
5./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.  
A számlázás teljesítésigazolást követően két részletben lehetséges.  

I. részszámla 2012. november 30-ig  (a szerződéses összeg 50%-a) 
II. végszámla a műszaki átadást követően (a szerződéses összeg 50%-a) 

A számla a munkát végző vállalkozó szerződésének részteljesítését/nem teljesítését igazoló 
hivatalos, az Ajánlatkérő képviselője által aláírt igazolás kiadását követően adható be. Az igazolt 
teljesítés ellenértékének kifizetése a számla teljesítési igazolása ellenében, átutalással 30 napon 
belül történik. 
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a szükséges pénzügyi fedezet a " Nagylózsi árvíztározó építése, 
belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése " című NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0005 
azonosítószámú projektből rendelkezésre áll.  
Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a beruházásra biztosított fedezet központi 
intézkedés folytán megváltozik, úgy az kezdeményezheti a szerződés módosítását. 
Az ellenszolgáltatás teljesítése kizárólag számla ellenében történhet, a megbízási díj bérként nem 
számfejthető. A számlákon fel kell tüntetni a projektek azonosító jelét.  
 
6./ Az ajánlatok bírálati szempontjai 



Az ajánlatkérő az ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el és köti meg a szerződést.  
 
7./ Nagylózs Község Önkormányzatának képviselője: 

Tóthné Szigeti Éva polgármester   Tel.: 99/536-054 
Kapcsolattartó: 
Olaszyné Fülöp Anita jegyző   Tel.: 99/536-053 

   
8./ Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontása: 2012. június 26. (kedd) 10:00 óra 
 
9./ Az ajánlat benyújtásának címe: 

Nagylózs Község Polgármesteri Hivatal 
9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/a. 

 
10./ Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
11./ A szerződéskötés tervezett időpontja:  

Az eredményhirdetést követő 7. nap. 
    
12./ Egyéb információk: 
a) Az ajánlattevőnek csatolnia kell az 1. sz. mellékletben található Ajánlati nyilatkozatot, mely az 
ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlatkérés feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 
b) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a munka elvégzéséhez szükséges jogosultságot bizonyító 
dokumentumok - vízépítő műszaki ellenőri jogosultság igazolása, cégkivonat - másolatát. 

 
c) Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati példányban), 
írásban és zárt borítékban kérjük benyújtani a megadott címre közvetlenül vagy postai úton. A 
zárt borítékra kérjük ráírni, hogy a „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-
elvezető rendszer fejlesztése című NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0005 azonosítószámú 
projekt kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása”.  

 Nem bontható fel: 2012. június 26. (kedd) 10:00 óráig!” 
 
d) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok beérkezését követően az ajánlatkérő értékeli 
azokat, és döntésre küldi meg a döntéshozó részére. A döntés megszületését követőn történik a 
kiértesítések megküldése az ajánlattevők részére. 

 
 
Nagylózs, 2012. június …. 
        Tóthné Szigeti Éva 
              polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet 



 
N Y I L A T K O Z A T 

 
 
Jelen nyilatkozatot az Nagylózs Község Önkormányzat (9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/a.) 
mint ajánlatkérő által a „„Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése című NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0005 azonosítószámú projekt 
kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyában megindított 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
1. Ajánlattevő  

 
Neve: 
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 

Telefon/Telefax: 
E-mail: 
Bankszámlaszám: 
Cégjegyzékszám (Vállalkozói ig.szám): 
Adószám: 

 
 

Alulírott …………………………………………….…………………………..……, mint a(z) 
…………………………………………………………………………….…(cégnév, székhely) 
cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy 
az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen 
nyilatkozattal elfogadjuk.  
      
 
Nettó ajánlati ár      …………….…………….,- Ft 
Áfa 27 %       …..………………………,- Ft 
Bruttó ajánlati ár      …...…….....……………..,- Ft 
 
 
 
 
Keltezés:………………..(helység)……….(év)……………(hónap)……….(nap) 
 
 
 
 
 ……..…………………………………. 
     (cégszerű aláírás) 



          2. számú melléklet 
 
A műszaki ellenőr feladata a kivitelezői feladatok műszaki ellenőrzése a hatályos 
jogszabályok szerint:  
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  
 
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és 
ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a 
kivitelezési dokumentáció betartását.  

Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek eltérően nem állapodtak meg - az építési 
műszaki ellenőr feladata:  

a) az Érv. 43. § (1) bekezdésének b)-d) és g) pontjaiban meghatározottak,  

b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 
ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén 
örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki 
dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,  

c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi 
és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,  

d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 
észrevételezése,  

e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,  

f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 
javaslatok megtétele az építtető részére,  

g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,  

h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,  

i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával 
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,  

j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének 
ellenőrzése,  

k) a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,  

l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,  

m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),  

n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,  

o) teljesítésigazolás.  

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti 
teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni. 

Építmény építőipari kivitelezése esetén a kivitelezési tevékenység teljes körű ellenőrzését 
(ideértve a szakági munkákat is) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
szerint É-I. magasépítés szakterületen nyilvántartásba vett építési műszaki ellenőr szakági 
műszaki ellenőr mellőzésével csak a 16. § (3)-(4) bekezdésben meghatározott építmények 
esetében láthatja el. 

 



3. sz. melléklet 
 
Részletezve: 
- A Vállalkozó részéről készített kiviteli tervek ellenőrzése. 
- A jogerős létesítési és építési engedélyek és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki 

tervdokumentációk, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési 
tevékenység ellenőrzése. Szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és 
egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.  

- A beruházó és a vállalkozók (kivitelezők) által összeállított jelentések véleményezése, kiegészítése. 
- A hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint 

a szerződéses előírások betartásának folyamatos ellenőrzése.  
- Az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a 

bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, a 
hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban történő feltüntetése.  

- A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt javaslatok megtétele az építtető részére. 
- A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése (tömörségmérés, 

betonminőség stb.) az átadás-átvételi eljárás lebonyolítása 
- Az egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a 

technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.  
- A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőségi bizonylatai 

meglétének ellenőrzése. 
- A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.  
- Többlet- és pótmunkák indokoltságának vizsgálata, véleményezése. 
- Az egyes szerződések végrehajtásának összehangolása, ellenőrzése. 
- A műszaki alternatívák, opciók véleményezése. 
- Kooperációk, tárgyalások, egyeztetések lebonyolítása 
- Javaslat speciális Szakértők és Független Minőségellenőrző Szervezet foglalkoztatására. 
- Vállalkozói (kivitelezői) megvalósulási- és pénzügyi ütemtervek, elszámolások 

ellenőrzése, igazolása. 
- A műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése, összehívása, lebonyolítása 
- Közreműködés a garanciális ügyek, Vállalkozói (kivitelezői) követelések kezelésében. 
- Az ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok, eltérések összesített dokumentálása 

havi bontásban és benyújtása a beruházónak. 
- A garanciális ügyek, Vállalkozói (kivitelezői) követelések kezelésével kapcsolatos 

feladatok bonyolítása, évenkénti utó-felülvizsgáltok kitűzése, lefolytatása 
 
 

Hatósági engedélyek 

• Nagylózsi árvíztározó építése        Engedély szám:  H-484-21/2009. 
        13448-4/2009. 
 

Jelen ajánlati dokumentáció mellékletét képezi a vízjog engedélyes tervdokumentáció és a 
vízjogi létesítési engedély digitális formában. A megvalósulási ütemterv, a kivitelezési 
munkákat érintő területek helyszínrajzai, valamint a fenti hatósági engedélyek másolatai a 
nyertes ajánlattevő részére átadásra kerülnek.      
  

 
 
 

 



3. napirendi pont 
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
  
Tárgy: A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése” projekt kivitelezési munkáihoz, projektmenedzseri feladatok tárgyban, három 
ajánlattevő meghatározása. Az ajánlattételi felhívás tartalmának megismerése és 
elfogadása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az árvíztározó megépítésére irányuló kivitelezési munkák, előkészítésének első lépéseként 
közbeszerzési eljárás keretében ki kell választani a műszaki ellenőrt, majd a 
projektmenedzsert. Ezt követően kerülhet sor a kivitelező kiválasztására, mely eljárásban már 
a projektmenedzser és a műszaki ellenőr is részt vesz. 
 
A projektmenedzseri munkák vonatkozásában ajánlattevőként történő megkeresését javaslom 
az alábbi cégeknek:  
 
 
Aqualine Magyarország Kft. 
Pausits Gábor ügyvezető 
9028 Győr, Dohánypajta utca 14. 
 
AQUA+NATURA Bt. 
Dr. Bárdi Pál ügyvezető 
9025 Győr, Rónay J. u. 9/B. 
 
TGF-TRANS KFT.  
Tóth Ferenc ügyvezető 
9071 Gönyű Deák Ferenc utca 2/A. 
 
 
Az ajánlattételi felhívást az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal kérem 
elfogadni. 
 
 
Nagylózs, 2012. június 7. 
 
 
          Tóthné Szigeti Éva 
              polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Napirendi pont 
1. sz. melléklete ( 4 oldal) 

 
 
Nagylózs Község Önkormányzata árajánlatot kér Önöktől a Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése (NYDOP-4.1.1/B-11.) pályázat keretében tervezett  
„Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 
projekt megvalósítás projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyú munka elvégzésére. 
 
1./ A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, a műszaki leírás: 
A „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 
című NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0005 azonosítószámú projekt megvalósítás projektmenedzseri 
feladatainak ellátása. 
 

A projektmenedzser feladata a projekt kiírásban, a támogatási szerződésében és a vonatkozó 
szabványokban, rendeletekben, Támogatási Szerződésben előírt pénzügyi - műszaki bonyolítás a 
kivitelezésen keresztül a garanciális munkák utóellenőrzéséig a 191/2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet betartásával. 
 

A jogerős vízjogi létesítési és üzemelési engedélyek, engedélyes tervek és tender, illetve kiviteli 
tervek alapján az építési tevékenység szervezés, lebonyolítása, engedélyek, határidők, hatósági és 
minőségi előírások betartatása, a szerződésekben foglaltak betartásának ellenőrzése, az építési és 
felmérési napló ellenőrzése, hibák, hiányosságok bejegyzése, tervváltoztatásokkal kapcsolatos 
javaslatok megtétele, ellenőrzése.  
 

A megvalósítással kapcsolatos műszaki adatokat az ajánlathoz mellékelt vízjogi engedélyes 
tervdokumentációt (CD) és az ajánlatkérő elvárásait a jelen ajánlatkérés 2. számú melléklete 
tartalmazzák. 
 
2./ A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés 
3/ A szerződés időtartama: 2012. július 1.- 2013. július 31. 
4./ A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron Megye 

Nagylózs község  
     
5./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.  
A számlázás teljesítésigazolást követően két részletben lehetséges.  

III. részszámla 2012. november 30-ig  (a szerződéses összeg 50%-a) 
IV. végszámla a műszaki átadást követően (a szerződéses összeg 50%-a) 

A számla a munkát végző vállalkozó szerződésének részteljesítését/nem teljesítését igazoló 
hivatalos, az Ajánlatkérő képviselője által aláírt igazolás kiadását követően adható be. Az igazolt 
teljesítés ellenértékének kifizetése a számla teljesítési igazolása ellenében, átutalással 30 napon 
belül történik. 
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a szükséges pénzügyi fedezet a " Nagylózsi árvíztározó építése, 
belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése " című NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0005 
azonosítószámú projektből rendelkezésre áll.  
Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a beruházásra biztosított fedezet központi 
intézkedés folytán megváltozik, úgy az kezdeményezheti a szerződés módosítását. 
Az ellenszolgáltatás teljesítése kizárólag számla ellenében történhet, a megbízási díj bérként nem 
számfejthető. A számlákon fel kell tüntetni a projektek azonosító jelét.  
 
6./ Az ajánlatok bírálati szempontjai 



Az ajánlatkérő az ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el és köti meg a szerződést.  
 
7./ Nagylózs Község Önkormányzatának képviselői: 

Tóthné Szigeti Éva polgármester   Tel.: 99/536-054 
Kapcsolattartó: 
Olaszyné Fülöp Anita jegyző   Tel.: 99/536-053 

   
8./ Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontása: 2012. június 26. (kedd) 10:00 óra 
 
9./ Az ajánlat benyújtásának címe: 

Nagylózs Község Polgármesteri Hivatal 
9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/a. 

 
10./ Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
11./ A szerződéskötés tervezett időpontja:  

Az eredményhirdetést követő 7. nap. 
    
12./ Egyéb információk: 
a) Az ajánlattevőnek csatolnia kell az 1. sz. mellékletben található Ajánlati nyilatkozatot, mely az 
ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlatkérés feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 
b) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégkivonat - másolatát. 
 
c) Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati példányban), 
írásban és zárt borítékban kérjük benyújtani a megadott címre közvetlenül vagy postai úton. A 
zárt borítékra kérjük ráírni, hogy a „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-
elvezető rendszer fejlesztése című NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0005 azonosítószámú 
projekt megvalósítás projektmenedzseri feladatainak ellátása”.  

 Nem bontható fel: 2012. június 26. (kedd) 10:00 óráig!” 
 
d) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok beérkezését követően az ajánlatkérő értékeli 
azokat, és döntésre küldi meg a döntéshozó részére. A döntés megszületését követőn történik a 
kiértesítések megküldése az ajánlattevők részére. 

 
Nagylózs, 2012. június …. 
 
                     Tóthné Szigeti Éva 
                         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. sz. melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

 
Jelen nyilatkozatot az Nagylózs Község Önkormányzat (9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/a.) 
mint ajánlatkérő által a „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése című NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0005 azonosítószámú projekt 
megvalósítás projektmenedzseri feladatainak ellátása”. tárgyában megindított eljárásban, az 
ajánlat részeként teszem. 
 
4. Ajánlattevő  

 
Neve: 
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 

Telefon/Telefax: 
E-mail: 
Bankszámlaszám: 
Cégjegyzékszám (Vállalkozói ig.szám): 
Adószám: 

 
 

Alulírott …………………………………………….…………………………..……, mint a(z) 
…………………………………………………………………………….…(cégnév, székhely) 
cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy 
az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen 
nyilatkozattal elfogadjuk.  

      
 
Nettó ajánlati ár      …………….…………….,- Ft 
Áfa 27 %       …..………………………,- Ft 
Bruttó ajánlati ár      …...…….....……………..,- Ft 
 
 
 
 
Keltezés:………………..(helység)……….(év)……………(hónap)……….(nap) 
 
 
 
 
 ……..…………………………………. 
     (cégszerű aláírás) 



          2. számú melléklet 
 
A projektmenedzser feladata a hatályos jogszabályok szerint:  
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  
 
Az projektmenedzser az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és 
ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a 
kivitelezési dokumentáció betartását.  

Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek eltérően nem állapodtak meg - a 
projektmenedzser feladata: 

- a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések 
előkészítése, 

- a beruházás gazdasági számításainak előkészítése  
- a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, elő- és utókalkulációs elemzések 

készítése, 
- a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illetőleg ajánlattételi felhívás elkészítése, a 

dokumentáció elkészíttetése, követelmények megfogalmazása, ajánlatadók kérdéseinek 
megválaszolása, 

- az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében az építtető 
által meghatározott külön jogszabály szerinti egyéb feladatok ellátása, 

- a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és 
mértékben történő elkészíttetése, 

- a vállalkozó kivitelező, tevékenységük koordinációja, 
- az építtető által vállalt szolgáltatások biztosítása, 
- árviták rendezése, 
- az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása, átadása a kivitelező részére. 
- közbeszerzési dokumentációk előkészítése 
- közbeszerzések lebonyolításában közreműködés 
- nyilvánosság biztosításához szükséges közreműködés 
 

 
 

Hatósági engedélyek 

• Nagylózsi árvíztározó építése        Engedély szám:  H-484-21/2009. 
        13448-4/2009. 
 

Jelen ajánlati dokumentáció mellékletét képezi a vízjog engedélyes tervdokumentáció és a 
vízjogi létesítési engedély digitális formában. A megvalósulási ütemterv, a kivitelezési 
munkákat érintő területek helyszínrajzai, valamint a fenti hatósági engedélyek másolatai a 
nyertes ajánlattevő részére átadásra kerülnek.      
  

 
 
 
 
 
 
 
 


